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THÔNG BÁO 
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải tại cuộc họp trực tuyến 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn với Ban Chỉ đạo 
phòng chống dịch Covid-19 huyện Ba Bể và rà soát phương án đón  

công dân từ tỉnh Bắc Giang về địa phương 
 

Ngày 13 tháng 6 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải, Trưởng 
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn chủ trì cuộc họp trực tuyến 
giữa Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn và Ban Chỉ đạo phòng 
chống dịch Covid-19 huyện Ba Bể; đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo đồng chủ trì cuộc họp; dự họp tại điểm cầu 
tỉnh có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh là lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động TB&XH, Sở Thông tin và Truyền 
thông, Sở Văn hóa TT&DL, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh 
và Văn phòng UBND tỉnh; dự họp tại điểm cầu huyện Ba Bể có Bí thư Huyện ủy, 
Chủ tịch UBND huyện và các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 

huyện Ba Bể. 

Sau khi nghe báo cáo về tình hình và phương án xử lý đối với trường hợp 

dương tính với Sars-CoV-2 tại huyện Ba Bể, việc tổ chức đón công dân tỉnh Bắc 
Kạn đang lao động tại tỉnh Bắc Giang về địa phương và các ý kiến phát biểu tại 
cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải kết luận và chỉ đạo như sau: 

1. Về trường hợp dương tính với Sars-CoV-2 tại xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể 

1.1. Đồng ý tạm thời phong tỏa, cách ly y tế khu vực dân cư có trường hợp 
dương tính với Sars-CoV-2 theo phương án do huyện Ba Bể đề xuất, kể từ 19 giờ 
ngày 13/6/2021 cho đến khi có thông báo mới. 

Yêu cầu huyện Ba Bể xây dựng phương án chi tiết và tổ chức thực hiện theo 

hướng gọn nhất; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ, các lực 
lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát và trong khu vực cách ly đảm bảo kiểm 
soát chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phương án cách ly; có biện pháp 

đảm bảo các nhu yếu phẩm trong khu vực cách ly, đảm bảo giao thông đi qua khu 
vực cách ly… 

1.2. Khẩn trương, thần tốc truy vết triệt để, chính xác các trường hợp F1, F2 
và tổ chức thực hiện cách ly, xét nghiệm, theo dõi y tế… theo đúng hướng dẫn của 
Bộ Y tế đảm bảo kiểm soát chặt chẽ các khâu, khử khuẩn môi trường các vị trí, 
khu vực liên quan, đặc biệt không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly và lây 
nhiễm ra cộng đồng. 

1.3. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người dân yên tâm 

chấp hành nghiêm các quy định trong khu vực cách ly; xử lý nghiêm, kịp thời các 
trường hợp vi phạm. 
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1.4. Phối hợp với ngành Y tế đảm bảo các điều kiện cần thiết tại khu vực điều 
trị và tổ chức điều trị cho ca bệnh dương tính với Sars-CoV-2 theo đúng hướng 
dẫn chuyên môn, đảm bảo an toàn trong công tác điều trị và an toàn cho nhân viên 

y tế, các lực lượng có liên quan. 
1.5. Tạm dừng triệt để các dịch vụ (karaoke, masage, cắt tóc, gội đầu...), hoạt 

động thể thao đông người và các hoạt động không cần thiết khác trên địa bàn huyện 
Ba Bể. Giao Chủ tịch UBND huyện chủ động quyết định và tổ chức thực hiện. 

1.6. Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn sát sao về chuyên môn trong công tác điều trị 
ca bệnh dương tính và các hoạt động chuyên môn trong phòng chống dịch; trường 

hợp cần thiết báo cáo Bộ Y tế xin chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời. 
1.7 Đồng ý thay đổi phương án tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 10 các 

trường THPT trên địa bàn huyện Ba Bể. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp 
với UBND huyện Ba Bể nghiên cứu, thống nhất phương án tuyển sinh đảm bảo 
đúng quy chế và phù hợp với tình hình thực hiện phòng, chống dịch.  

2. Về việc đón công dân tỉnh Bắc Kạn đang lao động tại tỉnh Bắc Giang về 
địa phương 

2.1. Thống nhất tổ chức các đợt đón toàn bộ người lao động của tỉnh Bắc Kạn 
theo đề nghị của tỉnh Bắc Giang và theo nguyện vọng của người lao động. Để đảm 
bảo hiệu quả phòng, chống dịch, thực hiện cách ly tập trung 21 ngày tại các huyện, 
thành phố và tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm cho toàn bộ người lao động theo quy định.  

Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly, tổ chức 
tiếp nhận và thực hiện cách ly tập trung chặt chẽ, nghiêm túc, giám sát y tế từng 
ngày để kịp thời phát hiện và xử lý ngay đối với trường hợp có biểu hiện nghi ngờ 
về dịch tễ; rà soát trên toàn địa bàn về số lượng người lao động đang làm việc tại 
tỉnh Bắc Giang và có phương án bổ sung, mở rộng các địa điểm cách ly đảm bảo 
tổ chức đón và cách ly đủ số lượng công dân của địa phương. 

2.2. Yêu cầu Sở Lao động TB&XH  

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang 
để thống nhất số lượng, danh sách người lao động đón theo từng đợt và thông báo 
ngay cho các huyện, thành phố về số lượng người lao động đã được tỉnh Bắc 
Giang thông báo đón về địa phương trong những ngày tới để các huyện, thành phố 
chủ động phương án tổ chức đón và cách ly tập trung. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị 
đầy đủ các điều kiện cần thiết và tổ chức đón người lao động về địa phương theo 

phương án, đảm bảo an toàn về đi lại và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch.  
3. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí và UBND các huyện, 

thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đưa tin đảm bảo chính xác, 
kịp thời về tình hình dịch bệnh, yêu cầu người dân chấp hành nghiêm quy định 5K 
theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp 
không chấp hành và các trường hợp đăng tin, phát tán thông tin không đúng sự 
thật, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. 



Đầu mối cung cấp thông tin cho báo chí là Giám đốc Sở Y tế và Trưởng Ban 
Chỉ đạo phòng chống dịch các huyện, thành phố để đảm bảo việc thông tin chính 
xác và thống nhất. 

4. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế khẩn trương tổ chức thẩm định các 
thủ tục mua sắm hóa chất, thiết bị, sinh phẩm, vật tư y tế phòng chống dịch, trước 
hết là để đảm bảo ngay cho việc xét nghiệm Sars-CoV-2 trong những ngày tới.  

5. UBND huyện Chợ Mới và UBND huyện Ngân Sơn chỉ đạo các Chốt kiểm 
dịch y tế liên ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc, triệt để việc kiểm soát người 
vào địa bàn tỉnh, nhất là người đi về từ vùng dịch; hàng ngày, cung cấp danh sách 
người dân vào địa bàn tỉnh cho các huyện, thành phố trong tỉnh để kịp thời quản 
lý, giám sát thực hiện phòng chống dịch; nếu phát hiện người có biểu hiện sốt, ho, 
khó thở…, người nhập cảnh trái phép, người tiếp xúc với nguồn lây bệnh, đi về từ 
địa điểm đang có dịch thì phải phối hợp ngay với cơ quan y tế và chính quyền địa 
phương để sàng lọc, cách ly, theo dõi, xét nghiệm kịp thời. 

6. Ủy ban nhân dân tỉnh, BCĐ tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, 
địa phương tập trung cao độ, chủ động, quyết liệt, kịp thời, sâu sát hơn nữa trong 
chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch để chủ 
động ngăn chặn từ xa, ngăn chặn triệt để nguồn lây; thần tốc truy vết các trường 
hợp tiếp xúc với ca bệnh, nghi ngờ nhiễm bệnh; thực hiện lấy mẫu và xét nghiệm 
nhanh nhất; tổ chức cách ly tại nhà và cách ly tập trung chặt chẽ, nghiêm túc; tiếp 
tục thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế... 

Trưởng Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về việc 
chỉ đạo, triển khai thực hiện và hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn 
quản lý. 

Với nội dung trên, UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Các thành viên BCĐ tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Huyện ủy, Thành ủy; 
- UBND các huyện, thành phố; 

- CVP; 

- Lưu: VT, Khởi, Việt. 
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